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BG Единство в многообразието BG 

17.4.2018 B8-0194/1 

Изменение  1 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с 

двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция 

Предложение за резолюция 

Съображение A (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 A.  като има предвид, че военните 

провокации от страна на Турция 

срещу Кипър и Гърция, особено срещу 

гръцки граничен и военен персонал, 

представляват нарушения на 

неприкосновеността на границите на 

тези държави членки; като има 

предвид, че на 10 април 2018 г. гръцки 

военнослужещи на гръцкия остров Ро 

трябваше да прибегнат до 

предупредителни изстрели, за да 

предотвратят нарушение на 

границата при приближаването на 

турски вертолет до гръцката 

територия; като има предвид, че на 9 

февруари 2018 г. турски бойни кораби 

възпрепятстваха сондажна машина, 

договорена от италианската 

енергийна фирма ENI, при 

приближаването ѝ към район, в 

който е било планирано проучване за 

залежи на природен газ в рамките на 

изключителната икономическа зона 

на Република Кипър; като има 

предвид, че на 12 февруари 2018 г. 

турски патрулни лодки умишлено 

блъснаха много по-лек съд на 

гръцката брегова охрана, намиращ се 

на котва до гръцкия остров Имия в 

Егейско море; като има предвид, че на 

2 март 2018 г. двама гръцки 

военнослужещи са задържани от 
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турските въоръжени сили, след като 

предполагаемо са прекосили 

границата с Турция в граничен район с 

гъста гора при лоши атмосферни 

условия, и като има предвид, че 

съществуват съмнения дали това 

наистина се е случило на турска 

територия; 

 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/2 

Изменение  2 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с 

двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1.  настоятелно призовава Турция 

незабавно да прекрати постоянните 

си военни провокации срещу Гърция и 

Кипър и нарушенията на техните 

граници;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/3 

Изменение  3 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с 

двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. призовава турските органи да 

приключат бързо съдебния процес и да 

освободят двамата гръцки 

военнослужещи и да ги върнат на 

Гърция; 

1. призовава турските органи да 

приключат бързо съдебния процес и да 

снемат всякакви подозрения в 

шпионаж от двамата гръцки 

военнослужещи; критикува 

решението на турски съд, който е 

отказал да допусне тяхното 

репатриране; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/4 

Изменение  4 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с 

двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. позовава се на решението на 

гръцкия Върховен съд, с което се 

отказва екстрадиция в Турция на осем 

турски войници, които бяха избягали 

в Гърция на вертолет по време на 

опита за преврат от 15 юли 2016 г. и 

поискали там убежище; припомня на 

Турция, че тези войници са потърсили 

политическо убежище поради 

опасение, че ще бъдат подложени на 

изтезания и репресии в родината им 

поради техните политически 

възгледи; 

 

Or. en 



 

AM\1151286BG.docx  PE618.447v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

17.4.2018 B8-0194/5 

Изменение  5 

Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с 

двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3б.  призовава Комисията и 

държавите членки незабавно и 

окончателно да прекратят 

преговорите за присъединяването на 

Турция към ЕС; призовава за трайно 

спиране на средствата по 

предприсъединителните фондове; 

 

Or. en 

 

 


